
ေန်ပညးေတား(၈) ကရငး်ပညးနယး(ဿဿ) ကေလ့ ေက္ာကးေ်မာငး့ 
ေန်ပညးေတား ဘာ့အဵ ေမားလိုုကး ဆိပးချဵ 
ပ္ဥး့မနာ့ ်မွတ ီ ခႏၲီ့ ေရႊဘိုေကာလိပး 
တပးကုနး့ ေကာံကရိတး ဟုမၼလငး့ လြေတာ 
ေရဆငး့ သဵေတာငး တမူ့ ကာဘို့ 
လယးေွ့ လြိဳငး့ဘျ႕ဲ ေကာလငး့ ခ္ပးသငး့ 
ေအလာ ဖာပျနး ေ်မာငး ထနး့တပငး 
သာွတၱိ ၾကာအငး့ဆိပးႀကီ့ ခငးဦ့ အလဵု 
က္ညးေထာငးကနး သဵေတာငးႀကီ့ ွကးလကး မဵုရျာေကာလိပး 
ကခ္ငး်ပညးနယး(ဿှ) က္ဵဳဒုိ့ ကနး႔ဘလ ူ စကးမြဳလကးမြဳသိပၸဵ 
်မစးႀကီ့နာ့ ဇာသ်ပငး ကၽျနး့လြ မဵုရျာေစ့္ 
ဖာ့ကနး ထဵု့အုိငး ဒီပယဲငး့ မို့ဒါ့ 
ဗနး့ေမား ၿမိဳငးကေလ့ တနး႔ဆညး အငး့ရျာ 
ပူတာအုိ ေရႊဂျနး့ ဘုတလငး နဘာ့ 
မို့ၫြငး့ ၿမိဳငးႀကီ့င ူ ေခ္ာငး့ဦ့ နမး့ခမး့ 
ဟိုပငး ကမေမာငး့ ယငး့မာပငး နတးေခ္ာငး့ 
်မစးႀကီ့နာ့တကၠသိုလး လိပးသို ွနးသို မစိနး 
နမၼတီ့ နဘူ့ ဆာ့လငး့ႀကီ့ ကငး့တပး 
ဆာ့ေမား ေကာံဘိနး့ ပုလဲ မငး့ယာ့ 
နမၼာ့ သဃၤနး့ညီေနာငး ထီ့ခ္ိဳငးံ ဦ့ေအာငးေဇယ္ 
ွုိငး့ေမား ဘုရာ့သဵု့ဆူ ရျာသစးႀကီ့ ဗႏၶဳလ 
မပခ ဘာ့အဵတကၠသိုလး ေမားလူ့ ၿမိဳ႕သစး 
မို့ေကာငး့ ေဘာကလိ ်မငး့မ ူ ခမး့ပတး 
ေရႊကူ ခ္ငး့်ပညးနယး(ှ၁) အရာေတား ေနာငးပုိေအာငး 
မို့ေမာကး ဟာ့ခါ့ စစးကိုငး့ေတာငးရို့ ၾကာပငး 
မခ္မး့ေဘာ ဖလမး့ ရျာေထာငး မဇဲာ 
တႏိုငး့ မငး့တပး ေရဦ့ အုနး့ေတာ 
မဵစ ီ တီ့တိနး နမခ ေၾက့မဵ ု
ပငး့ေဘာ မတူပ ီ ကန ီ အ်မငးံ 
ေမားဟနး ကေလ့ေကာလိပး ေၾက့စငးေတာငး တနသၤာရီတုိငး့ေဒသႀကီ့(ဿ၆) 
ဗနး့ေမားတကၠသိုလး ထနးတလနး  အငး့ေတား ထာ့ွယး 
ကယာ့်ပညးနယး(ှှ) ထုတးလြိဳငး ဗနး့ေမာကး ၿမိတး 
လိျဳငးေကား တျနး့ဇ ဵ တာဟနး့ ေကာံေသာငး့ 
ေဘာလခဲ ကနးပကးလကး ကေလ့ွ ကဵေပါကး 
ေလာပိတ ေရဇျာ ေဖာငး့်ပငး ၿမိတးတပးေ်မ 
ရြာ့ေတာ လဵုဘနး့ မငး့ကငး့ ပေလာကး 
ဖာ့ေဆာငး့ ရိဒး မငး့သာ ထာ့ွယးတကၠသုိလး 
ဒီေမာဆို့ ကပးတဲလး ထမဵသီ ေမာငး့မကနး 
ဖရူဆို့ စစးကုိငး့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၇၆) ေလရြီ့ သရကးေခ္ာငး့ 
ရျာသစး မဵုရျာ လဟယး ေရ်ဖဴ 
မဲံစ ဲ စစးကိုငး့ ပငးလယးဘူ့ ေလာငး့လဵု့ 
လိျဳငးေကားတကၠသိုလး ေရႊဘို ဆာ့ေတာငး ကၽျနး့စ ု
လိျဳငးလငးေလ့ ကသာ ေညာငးပငးွ ိုငး့ ပုေလာ 



တနသၤာရီ ထဵု့ႀကီ့ နတးတလငး့ ေက္ာကးထု 
ဘုတး်ပငး့ ေဖာငးေတားသီ ႀကိဳ႕ပငးေကာကး ထီ့လငး့ 
ဟႏိၵာ့ ပ္ဥး့ပဵုႀကီ့ မေကျ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၆၉) ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ(ပခုကၠဴတကၠသိုလး) 
တာ့ွယးတပးေ်မ သာဂရ မေကျ့ ဆပးသျာ့ 
ေညာငးဇငး မဵု့ ပခုကၠဴ ်မငးကျနး့ 
ကလိနးေအာငး အငး့တေကား  ေရနဵေခ္ာငး့ သစးရာေကာကး 
ပလ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(ေနာကး)(၀၇) ေခ္ာကး ေဆ့တကၠသိုလး(မေကျ့) 
ရြပးပုဵ ်ပညး ေတာငးတျငး့ႀကီ့ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့တကၠသိုလး 
ေကာံေသာငး့တပးေ်မ ေပါငး့တညး မငး့ဘူ့ ေဂျ့ ခ္ိဳ 
်ပညးႀကီ့မ႑ိဳငး သာယာွတ ီ သရကး ေဂျ့ ပငး 
ခေမာကးႀကီ့ လကးပဵတနး့ ဂနး႔ေဂါ ေခ္ာငး့နကး 
ကရသူရိ ဇီ့ကုနး့ မိေက္ာငး့ရဲ မငး့ဘူ့ေစ့္ 
ၿမိတးတကၠသိုလး ွကးထီ့ကနး ေညာငးလြ ကုနး့ေဇာငး့ 
ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(ေရြ႕)(၀၁) ေပါငး့တလညး စေလ ေရြာကးေတာ 
ပခဲူ့ ပနး့ေတာငး့ စကု ေက္ာငး့ေတားရာ 
ေတာငးငူ ဆငးတဲ ဆငး်ဖဴကၽျနး့ လယးကိုငး့ 
ေညာငးေလ့ပငး ထဵု့ဘို မငး့တုနး့ ပဒါနး့ 
်ဖဴ့ သဲကုနး့ ဆိပး်ဖဴ တေညာငး 
ေက္ာကးတဵခါ့ ပုတီ့ကုနး့ ၿမိဳ႕သစး ကနးတုတး 
ဒိုကးဦ့ ေရႊေတာငး ်မစးေခ္ ်ပလို႔ 
ေရတာရြညး မို့ၫိဳ မငး့လြ(သရကး) ကို့ပငး 
သနပၸငး အုတးဖိ ု နတးေမာကး ကၽျနး့ေခ္ာငး့ 
ကွ ်ပညးတကၠသိုလး ၿမိဳငး ၾကကးဆူက္ငး့ 
ေွါ သဵု့ဆယး ပျငးံ်ဖဴ ပခနး့ႀကီ့ 
ပိနး့ဇလုပး ေခတၱရာၿမိဳ႕သစး မေကျ့တကၠသိုလး ေ်မေတား 
်ပႊနးတဵဆာ ဥသ္ြစးပငး ရနးပယး(မေကျ့) ေက္ာ 
ပႏဲျယးကုနး့ အငး့မ လကးမြတးကုနး့ ကနးရျာ 
ေရႊက္ငး မငး့လြ ေခ္ာကးစကးမြဳလကးမြဳသိပၸ ဵ က္ငး့ 
ဆျာ ေပါကးေခါငး့ မနး့ေရနဵေ်မ ေလာငး့ရြညး 
ေရနီ ကျငး့လြ ကဵမ သရကးေစ့္ 
ေက္ာကးႀကီ့ ဆငးၿမီ့ဆျ ဲ ငဖဲ မႏၲေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၆၉) 
ကၫႊတးကျငး့ က္ီ့သဲ စလငး့ မႏၲေလ့စာတုိကးႀကီ့ 
ေဇယ္ွတ ီ သာရေွါ ေစတုတၱရာ ်ပငးဦ့လျငး 
အုတးတျငး့ စစးကျငး့ မလျနး မိတၳီလာ 
ထနး့တပငး ေအ့်မသာယာ ကဵမ ရုဵ့ႀကီ့ 
ေကတုမတီ အုိ့သညးကုနး့ ေအာငးလဵ ခ္မး့်မသာစညး 
ပခဲူ့ေကာလိပး ေလ့မ္ကးႏြာ ေက္ားစျာ ရြမး့စ ု
ဥႆၿမိဳ႕သစး တာပျနး ဆငးေပါငးွ  ဲ ်ပညးႀကီ့တဵချနး 
ဘုရာႀကီ့ ေတာငးၫိဳ ွါဇီ မုိ့ကုတး 
သကၠလ ထိနးေတာ ေရစႀကိဳ ေက္ာကးဆညး 
ၿမိဳ႕လြ ေရကငး့ ေပါကး ်မငး့ၿခဵ 
ေတာငးငူတကၠသိုလး ဇီ့်ဖဴကုနး့ ေဆာ ေညာငးဦ့ 



  ရမညး့သငး့   တေကာငး့   ရငး့ၿငိမး   ဒဂုဵ 
မႏၲေလ့တကၠသုိလး ်မငး့ၿခဵၿမိဳ႕မ ဇငး့က္ိဳကး အငး့စိနး 
မနး့အေနာကး်ပငး ၿမိဳ႕သာ မုပၸလငး ဗိုလးတေထာငး 
စကးမြဳၿမိဳ႕သစး ဲွေလာငး ရခိုငး်ပညးနယး (၀၁) မဂၤလာေတာငးညျနး ံ 
အမရပူရ ်ပငးစညး စစးေတျ သကၤနး့ကၽျနး့ 
်မစးငယး ပုပၸါ့ ေမာငးေတာ ရနးကငး့ 
ရတနာပုဵတကၠသုိလး စဥးံကူ ေက္ာကးေတား ေတာငးဥကၠလာပ 
ပုသိမးႀကီ့ သိမးကုနး့ ဘူ့သီ့ေတာငး ေ်မာကးဥကၠလာပ 
နညး့ပညာတကၠသုိလး ရြမး့တဲ ေက္ာကး်ဖဴ သာေကတ 
်ပငးဦ့လျငးတပးေ်မ ရြမး့မငယး သဵတျ ဲ တာေမျ 
ဗဟုိွနးထမး့တကၠသုိလး ဟဵဇာ့ အမး့ ဒဂုဵ်မိဳ ံသစး(ေတာငး) 
မတၱရာ လကးပဵလြ စစးေတျတပးေ်မ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ ံ်ဖိဳ့မႈဇဵ(ုစကးမႈဇဵ)ု 
စဥးံကူ(မနး့) ငါသေရာကး ေ်မာကးဦ့ ဒဂုဵ်မိဳ ံသစး(ေ်မာကး) 
သပိတးက္ငး့ စုေပါငး့ရဵု့ မငး့်ပာ့ ဒဂုဵ်မိဳ ံသစး(အေရြ)ံ 
စဥးံကုိငး MIIT ေ်မပဵ ု ဒဂုဵတကၠသိုလး 
ပလိပး ရတနာပဵုၿမိဳ႕သစး ရေသံေတာငး ေက္ာကးတဵတာ့ 
်မစးသာ့ မျနး်ပညးနယး(ဿ၈) မာနးေအာငး လမး့မေတား 
ကူမ ဲ ေမားလၿမိဳငး ရမး့်ဗဲ ၾကညးံ်မငးတိုငး 
တဵတာ့ဦ့ ေခ္ာငး့ဆုဵ ငပလီ အလဵု 
ငါနး့ဇျနး မုဒဵု ေတာငးကုတး စမး့ေခ္ာငး့ 
ႏျာ့ထုိ့ႀကီ့ သထုဵ ဂျ လိြဳငး 
ပုဂ ဵ ေရ့ ပလကးွ လြိဳငးတကၠသုိလး 
ေပ္ားဘျယး သဵ်ဖဴဇရပး ပုဏၰာ့ကၽျနး့ မရမး့ကုနး့ 
မလြိဳငး က္ိဳကးထုိ အေပါကးွ ဗဟနး့ 
ွမး့တျငး့ က္ိဳကးမေရာ ေပါကးေတာ သဵလ္ငး 
ပေဒသာၿမိဳ႕သစး က္ိဳကၡမီ မငး့ဂ ဵ ေက္ာကးတနး့ 
မနး့ေ်မာကး်ပငး နတးေတာငး ယို့တရုပး တျဵေတ့ 
မႏၲေလ့နနး့တျငး့ ေပါငး မအီ မဂၤလာဒဵု 
ေစ့္ခ္ိဳ  မုတၱမ ေစတီ်ပငး ေမြားဘီ 
က္ပး်ပငး သိမးဇရပး ဖဵုညိဳလိပး လြညး့ကူ့ 
ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ ဘီ့လငး့ ေက္ာကးစာတိုငး တုိကးႀကီ့ 
မိတၳီလာ၊ တပးေ်မ ေတာငးစျနး့ ႀကိမးေခ္ာငး့ တဵတာ့ၿမိဳ ႕နယးချဲ 
မိတၳီလာ၊ ဗဆက ထာ့ွယးစ ု ေတာငး်ပိဳ ဲွ လြဳိငးသာယာ 
သာစညး ဒုိငး့ွနးကျငး့ ဇငးေခ္ာငး့ ဘုရငံးေနာငးေစ့္ 
ေတာငးသာ မုပျနး ေက္ာကးနီေမား သုွ ဏၰ 
မႏၲေလ့ဘူတာ ေမားလၿမိဳငးတကၠသုိလး တပးေတာငး ေရေၾကာငး့ပညာတကၠသုိလး(သီလွါ) 
သဲေတာ ၿမိဳငးသာယာ က္ ိႏၱလီ ေဒါပု ဵ
မနး့အေရြ႕်ပငး သိမးဆိပး ဆပးသျာ့ ပုဇျနးေတာငး 
ကျမး့ၿခဵ လမုိငး့ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့(၈၇) ရနးကုနးအေရြ႕ပုိငး့ တကၠသုိလး 
အိမးေတားရာ ေခါစာ ရနးကုနးစာတိုကးႀကီ့ သုဵ့ချ 
ထုဵ့ဘုိ ရျာလျတး ပနး့ပတဲနး့ ခရမး့ 
အနီ့စခနး့ ကမာွကး ရနးကုနးတကၠသိုလး(ကမာရျတး) ေကာံမြဴ့ 



  ကျမး့ၿခဵကုနး့ လကးခုပးကုနး့ ပငးလုဵ   မုိငး့ယနး့ 
ဒလ ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငး) (၁၉) လဲခ္ာ့ မုိငး့ခတး 
ဆိပးႀကီ့ ေတာငးႀကီ့ မုိငး့ပနး တာေလ 
ေအာငးဆနး့ ကေလာ ေက့္သီ့မဵစ ဵ လျိဳငးေမျ 
ဥကၠဵ ဗထူ့ မုိငး့ေနာငး မုိငး့ခုတး 
ထနး့တပငး လျိဳငးလငး ပငးလုဵတကၠသုိလး တုဵတာ 
ေရႊ်ပညးသာ ေအာငးပနး့ ခုိလနး ပုဵပါက္ငး 
အငး့တုိငးတပးနယး နမးံစနး ်မငး့က္ဒို့ က္ိဳငး့လပး 
ေဖာငးႀကီ့ ဟုိပုဵ့ ေရဦ့ ွမးပု ဵ
စီ့ပျာ့ေရ့တကၠသုိလး ဟဲဟုိ့ ကာလိ ဧရာွတီတုိငး့ေဒသႀကီ့(၇၀) 
ဗုဒၶတကၠသုိလး(ေထရွါဒ) မုိငး့ပျနး ရြမး့်ပညးနယး(ေ်မာကး)(ဿဿ) ပုသိမး 
ေလ့ေဒါငးံကနး ဖယးခု ဵ လာ့ရြိဳ့ ဟသၤာတ 
ေထာကးၾကနး႔ ေရႊေညာငး ေက္ာကးမဲ ေ်မာငး့်မ 
ဒဂုဵ်မိဳ ံသစး (ဆိပးကမး့) ေတာငးႀကီ့တကၠသိုလး မူဆယး မအူပငး 
သိမးႀကီ့ေစ့္ ဂ္ီတီအိုငး မုိ့မိတး ွါ့ခယးမ 
ေရႊေပါကးကဵ ေညာငးေရႊ သီေပါ ဖ္ာပု ဵ
ေမတၱာညႊနး႔ နနး့ပနး ကျတးခုိငး ပုသိမးတပးေ်မ 
ဗမာံေရတပး ဆီဆုိငး တာမုိ့ညဲ ကနးႀကီ့ေဒါငး ံ
ရနးကုနးဘူတာႀကီ့ ပငး့တယ လာ့ရြိဳ့ႀကီ့ ်မကးတုိ 
ဗုိလးခ္ဳပးေစ့္ ရပးေစာကး မုိငး့ရယး သာေပါငး့ 
်ပညးသာယာ ပငးေလာငး့ တနး႔ယနး့ ငပုေတာ 
ွါ့ဘေလာကးေသာကး မုိ့ၿဗဲ နမၼတူ က္ဳဵေပ္ား 
က္ိဳကးေထား ကျနးဟိနး့ မနးတုဵ အသုတး 
ေစားဘျာ့ႀကီ့ကုနး့ မုိ့န ဲ နမးံဆနး ေက္ာငး့ကုနး့ 
ပုလဲၿမိဳ႕သစး မိုငး့ရြဴ့ မဘိမး့ ေလ့မ္ကးႏြာ 
ေမြားဘီတပးေ်မ လငး့ေခ့ ၾကဴကုတး ကေနာငး 
ေ်မာငး့တကာ ေအ့သာယာ နမး့ခမး့ ဘကးရ ဲ
ငါ့ဆူေတာငး ေက္ာကးတစးလုဵ့ သိႏီၷ အဂၤပ ူ
ရနးကုနးအေနာကးပုိငး့တကၠသိုလး ေတာငးနီ ေနာငးခ္ိဳ  ထူ့ႀကီ့ 
နညး့ပညာတကၠသုိလး ေက္ာကးတနး့ နမးံလနး မဇဲလီကုနး့ 
ဒါ့ပိနး ငါ့ဖယးေခ္ာငး့ နမးံဖတးကာ ေညာငးတုနး့ 
မဂၤလျနး့ ဘနး့ယဥး ေကာငး့ခါ့ ပုသိမးတကၠသုိလး 
ကမာကလုတး ေနာငးမျနး ဆမးဆယး ငသိုငး့ေခ္ာငး့ 
ခေနာငး ဆုိကးေခါငး ရြမး့်ပညးနယး(ေရြ႕)(ှ၆) ပညာေရ့ေကာလိပး 
ကုိကုိ့ကၽျနး့ ေနာငးေထား က္ဳိငး့တုဵ ေခ္ာငး့သာ 
အေဖ္ာကး ရျာငဵ တာခ္ီလိတး ်ပငးခရိုငး 
ေတားလတီ ပငး်ဖစး မုိငး့်ဖတး ဟိုငး့ၾကီ့ 
လြညး့ဆိပး အငးေတာ မုိငး့ဆတး ေရၾကညး 
ရမဲျနးတပးၿမိဳ႕ ေနာငးတရာ့ မုိငး့်ပငး့ ဓမီၻ 
ဖလုဵ တီက္စး မုိငး့ေယာငး့ ်မနးေအာငး 
သနးလ္ငးတပးနယး ေရႊ်ပညးေအ့ မုိငး့တုဵ ၾကဵခငး့ 


